
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 7-én 
15 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.  

 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri Jó-
zsef, Polyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 

NAPIREND: 
  

1./ Döntés az IKSZT pályázat elkészítéséről, benyújtásáról 
     Előadó: Polgármester 
  

 
 

Csáki Béla: köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapí-
tom, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek 
betartásával került sor az összehívásra. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket 
megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Edit felkérni.  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 

I. NAPIREND: Döntés az IKSZT pályázat elkészítéséről, benyújtásáról 
 
 
Csáki Béla: az IKSZT/2008/1-0669 azonosító számú címbirtokosi pályázatunk a szakmai 

értékelés során 135 pont minősítést ért el, tehát az I. fordulón túljutottunk. 2009. augusz-
tus 29-én megjelent a 112/2009. FVM rendelet, mely tartalmazza a II. fordulóra a pályázat 
benyújtási határidejét, illetve a pályázati feltételeket. Röviden ismertetném a rendelethez 
kapcsolódó közleményt. (1 sz. melléklet) 

 
 Előzetesen beszéltem az építési tervezővel, aki - ha a képviselő-testület igent mond, - ak-

kor megnézi az épületet, és felméri, hogy melyek azok a munkák, amelyek feltétlen szük-
ségesek.  

 
 Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az elmondottakat kiegészíti-e? 
 



 2

Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a műszaki dolgokhoz nem kívánok hozzászólni, a pénzügyi 
részről viszont azt kell tudni, hogy ez a beruházás kb. 35 millió forintról fog szólni. Tehát 
arról kell a képviselő-testületnek dönteni, hogy ehhez a szükséges önerőt tudja-e vállalni.   

 Tájékoztatásként a következőket mondanám el: 
- 10 millió forintunk van lekötve, ezenkívül általában 10 millió forint van a bankszám-

lánkon, amelyből közel 9 millió forintot odaígértünk a kerékpárút pályázatra.  
- Folyamatosan megvalósuló pályázatunk a szabadidő park lesz, amelyben  általában 3-

4 millió forint fog benne állni, de az utolsó elszámolásnál ezt is visszakapjuk. 
- A jövő évi költségvetésünkről egyenlőre nem tudok mondani semmit. Ha, így folyná-

nak be a bevételeink, mint az idén, akkor kb. 10 millió forintunk lenne beruházási cé-
lokra. Erre azonban kicsi az esély, mert a nagy vállalkozók folyamatosan vonják ki a 
gépjárműveket a forgalomból.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: véleményem szerint a II. fordulóra már nagyon részletes költ-

ségvetést, pályázati leírást kell kidolgozni, árajánlatokat kell beszerezni stb., ezért szak-
ember segítségére is szükség lesz. Nem biztos, hogy ezt hivatalon belül el tudjuk készíte-
ni, ezért szerintem a pályázat elkészítésével egy pályázatíró céget kellene megbízni.  

 
Csankovszki Tibor: lehet-e azt tudni, hogy kb. milyen esélyünk van a nyertes pályázatra? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: 900 címbirtokos van, abból kb. 400-500 beruházási pályázat 

nyerhet. A döntés pontozás alapján történik. Mi a címbirtokosi pályázat alapján a maximá-
lis 25 ponttal kezdünk, és ahogy átnéztük a kategóriákat szinte minden pontnak meg tu-
dunk felelni. A sikeres pályázat érdekében én is támogatom a külső szakember bevonását.  

  
Mindenképpen szeretném még elmondani azt is, hogy ez nagyon komoly munka és fele-
lősségteljes döntést igényel.  

 
Polyák Tibor: mindenki a maximális 25 ponttal indul? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: nem mindenki a maximális pontszámmal indul.  
 
Csáki Pál: az elhangzottak alapján igen nagy esélyünk van a nyerésre, az egyedüli komoly 

megfontolást csak az anyagi felelősség és kötelezettségvállalás jelenti. Én támogatom a 
pályázat benyújtását. 

 
Bodor Sándor: nem szabad kihagyni ezt a lehetőséget, ezért az én javaslatom is az, hogy 

induljunk a II. fordulón is.  
 
Bakró Tibor: egyetértek az elhangzottakkal.   
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az IKSZT II. fordulójára a pályázat benyújtását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
132/2009. Kt. sz határozata 
IKSZT II. fordulójára 
pályázat benyújtása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér II.fordulójára pályázatot kíván benyújtani.  

 
A pályázat célja: Könyvtárépület felújítása, korszerűsítése  
A fejlesztés megvalósulási helye: 6116. Fülöpjakab Alkotmány u. 1. 

           Polgármesteri Hivatal  
 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30.   
 
 
Csáki Béla: van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
Mivel több hozzászólás nincs, a rendkívüli ülést berekesztem.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
                      Csáki Béla                                                           Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                     polgármester                                                                     jegyző  
 
 


